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A gólyák és a bor városa
A Fertõ-tó környékének legszebb települése, a történelmi Magyarország legkisebb szabad királyi
városa, az itt élõ gólyák kelepélésétõl mindig hangos, bájos hangulatú Ruszt, a szõlõ és a bor városa.
A védett belváros
A Fertõ táj részeként világörökségi védettséget élvezõ, a tó nyugati partján fekvõ Rust (Ruszt) középkori
városfalakkal körbevett belvárosának szinte minden épülete mûemlék.
A pár utcából álló történelmi városközpont tele van hangulatos étteremmel, helyi bort mérõ borozóval. A
központi tér a háromszögû Rathausplatz, itt vannak a legérdekesebb látnivalók, de érdemes végigsétálni a
hangulatos Hauptstrassén és a mellette lévõ Conradplatzon is, itt összpontosulnak a klasszikus kis
heuriger-ek, Buschenschanké-k (borozók). A város lakóinak évszázadok óta a szõlõ- és bortermelés a fõ
foglalatossága. A királyi udvar 1524-ben engedélyezte, hogy a ruszti borászok "R" betût üssenek hordóikra
afféle márkajelzésként, és ez a jel a mai napig megmaradt a parafadugókon.
A bor mellett a másik szembetûnõ dolog a szinte minden kéményen kialakított otthonos gólyafészek, nem
véletlenül hívják Rusztot a gólyák városának. Tavasztól õszig hangos a város a gólyák kelepelésétõl,
néhány madár olyan jól érzi magát itt, hogy el sem repül õsszel.
Az egykori városfal megmaradt részei részben beleépültek a különbözõ házakba, részben határolják azokat.
A patinás polgárházak sok helyen õrzik eredeti reneszánsz vagy barokk stílusukat. A homlokzatokat
sgrafittók, stukkók díszítik, több épületbe is be lehet menni, körülnézni az udvarban. Különösen festõiek a
nagyobb utcákat összekötõ kis közök, régi házaikkal, belsõ udvaraikkal.
A Hauptstrasse szinte minden épülete figyelmet érdemel, a nagyrészt kétszintes, díszes homlokzatú
polgárházak egységes utcaképet alkotnak.Fischerkirche (Halász-templom)
A város legrégebbi épülete a Rathausplatzon lévõ, több kor emlékét is õrzõ Halász-templom
(Fischerkirche). Az egykori katolikus templomot a régi temetõ és egy középkori lõréses erõdfal veszi körül.
Legkorábbi részeit a XII. században emelték, majd 1400 körül gótikus stílusban kibõvítették és átalakították
az épületet, ekkor épült a csúcsíves boltozatú szentély, a kereszthajó és az orgonakarzat is. A templom belsõ
terében különösen figyelemre méltóak a román-kori freskómaradványok, a bordás boltozatú
Pongrác-kápolnában pedig a XV. századi falfestmények. A csúcsíves Pongrác-kápolna mérmûves
ablakainak gótikus üvegfestményei káprázatosan szépek. A jobb oldali bordás csillagboltozatú
Mária-kápolnát a hajótól csúcsíves diadalív választja el. A legenda szerint Mária magyar királynõ (Nagy
Lajos király lánya) alapította a kápolnát, hálából azért, hogy a ruszti halászok a Fertõ tavon megmentették az
életét egy viharban.
A templom ma már egyházi célokat nem szolgál, áprilistól októberig reggeltõl sötétedésig látogatható.
Belépõ: 2 euro
Városháza (Rathaus)
A fõtér jellegzetes épülete a háromszárnyú városháza, egyik része a Conradplatzra néz, a vörösre festett
homlokzatú épület fehér csíkozású sarkaival meghatározó eleme a ruszti városképnek. Az épületben találjuk
a turisztikai információs irodát, ahol a kitûnõ ingyenes térkép mellett a szállásokról, vendéglátóhelyekrõl,
programokról is teljes körû tájékoztatást kaphatunk.Nyitva: H-P: 9-12, 13-16, Szo: 9-18, V: 9-12.Városi
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